
 

 

Philips
CD Soundmachine -soitin

USB-

AZ1834
Nauti musiikista kaikkialla

Sulavalinjaisella kannettavalla AZ1834-soittimella voit kuunnella kannettavaan laitteeseen 
tallennettua MP3- ja WMA-musiikkikokoelmaasi ilman kuulokkeita.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Rikas ja selkeä ääni
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Koko äänialueen kaiuttimet täydelliseen, dynaamiseen äänentoistoon

Helppokäyttöinen
• Kuuntele FM/MW-radiota
• CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon
• Linjaliitäntä kannettavalle musiikkisoittimelle



 USB Direct

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa 
digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta 
yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-
porttiin.

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten 
musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa 
pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä 
merkittävästi. MP3- ja WMA-
pakkausformaattien ansiosta voit nauttia 
digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. 
Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin 
laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi 
parhaat palat MP3- tai WMA-
musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on 
sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että 
alataajuuksien toisto on optimaalinen. 
Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, 
jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa 
resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen 
bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä 
yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet 
saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Koko äänialueen kaiuttimet

Kompaktit stereokaiuttimet tuottavat 
laadukasta, täyteläistä ääntä ja vapauttavat 
kuuntelemista. Nauti musiikista milloin ja missä 
tahansa kiinteistä stereokaiuttimista, joiden 
kautta voit toistaa musiikkia helposti.

FM/MW-viritin

FM/MW (AM) -stereoviritin

CD-levyn satunnaistoisto/uusinta

Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta 
sinun ei tarvitse kuunnella kappaleita aina 
samassa järjestyksessä. Kun olet ladannut 
lempikappaleesi soittimeen, valitse 
satunnaistoisto tai uusinta, niin kuulet 
kappaleet valitun tilan mukaisessa 
järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta 
tulee erilainen kuunteluelämys!

Linjaliitäntä
MP3-linjatuloliitännän avulla MP3-sisältöä voi 
toistaa suoraan äänijärjestelmässä. Liitä 
kannettavan MP3-soittimen kiinteä 
linjatuloliitin äänijärjestelmään ja annan 
suosikkikappaleiden soida.
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Liitännät
• USB-: USB Host -liitäntä
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/
sat.toisto/ohjelmointi

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW
• Antenni: FM-antenni

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä 

(analoginen)
• Lähtöteho: 2 x 1 W RMS

Kaiuttimet
• Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
• Kaiutinritilöiden viimeistely: metalli

Käyttömukavuus
• Lataajan malli: päältä ladattava
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö

Lisätarvikkeet
• Kaapelit/liitäntä: 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), 

virtajohto
• Muuta: Käyttöopas
• Takuu: Takuutodistus

Virta
• Akun/pariston tyyppi: C-koko (LR14)
• Jännite: 1,5 V
• Paristojen määrä: 6
• Virtatyyppi: AC-tulo

Mitat
• Kokonaispaino: 2,55 kg
• Pakkauksen syvyys: 246 mm
• Pakkauksen korkeus: 169 mm
• Pakkauksen leveys: 397 mm
• Paino: 1,9 kg
• Päälaitteen syvyys: 217 mm
• Päälaitteen korkeus: 127 mm
• Päälaitteen leveys: 350 mm
•
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